
MEDITATIE
“Ik zing U dagelijks zevenmaal lof om 

uw rechtvaardige voorschriften.”  
(Psalm 119:164).

Wij hebben veel verschillende redenen om God te loven en 
Hem te danken. In de tekst hierboven noemde de psalmist Gods 

“rechtvaardige voorschriften” als reden om Hem te loven. Hij verwees 
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Wij zijn dankbaar voor de gave 
van Gods woord
De kennis en wijsheid van God 
gaat het menselijke begrip te bo-
ven. Paulus beschreef het zo: “Hoe 
onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, 
wijsheid en kennis, hoe ondoor-
grondelijk zijn oordelen en hoe on-
begrijpelijk zijn wegen.” (Romeinen 
11:33). Met andere woorden, wij 
kunnen deze kennis en wijsheid 
niet alleen verwerven. De psalmist 
verwoordde het inzicht dat wij de 
volledige kennis van God niet kun-
nen bereiken: “ Wonderlijk zoals U 
mij kent, het gaat mijn begrip te bo-
ven.” (Psalm 139:6). 

Wij hebben wat God verkozen 
heeft ons te openbaren. 
Paulus zei tegen Timoteüs: “Alles 
wat de Schrift zegt is door God ge-
inspireerd en kan gebruikt worden 
om onderricht te geven, om dwa-
lingen en fouten te weerleggen, 
en om op te voeden tot een recht-
schapen leven, zodat een dienaar 
van God voor zijn taak berekend is 
en voor elk goed doel volledig is 
toegerust.” (2 Timoteüs 3:16-17). 
Door het geïnspireerde woord van 
God heeft de Heer ons alles ge-
geven wat we nodig hebben om 
geschoold te worden in de wegen 

van de gerechtigheid en toege-
rust te worden om elk goed werk 
te doen. Laten we daar dankbaar 
voor zijn.

Wij aanvaarden Gods woord met 
dankbaarheid
Nadat Hij de gelijkenis van de zaai-
er had verteld, zei Jezus: “Wie oren 
heeft om te horen, moet goed luis-
teren.” (Lucas 8:8). God was bereid 
zijn wil aan ons te openbaren in 
zijn woord, maar wij moeten bereid 
zijn ernaar te luisteren. De Schrif-
ten zijn een geschenk van God; 
daarom moeten wij ze aanvaarden 
als zijnde van God en niet van men-
sen. Daarom werden de Bereanen 
geprezen om hun edele gezind-
heid. Toen Paulus kwam en tot 
hen predikte, “want ze luisterden 
vol belangstelling naar hun ver-
kondiging en bestudeerden dage-
lijks de Schriften om te zien of het 
inderdaad waar was wat er werd 
gezegd.” (Handelingen 17:11). Zij 
namen Paulus niet zomaar blinde-
lings aan (ook al leerde hij hun de 
waarheid), zij vergewisten zich er-
van dat hij de waarheid leerde door 
zijn boodschap te vergelijken met 
de Schriften. Pas daarna accep-
teerden ze het. Zo moeten ook wij 
de waarheid aanvaarden.

naar het woord dat God aan de mens heeft geopenbaard (de hele psalm is 
gewijd aan Zijn woord). Dit is niet alleen iets waarvoor we dankbaar moe-
ten zijn, maar het onthult ons ook vele andere redenen om God te danken. 
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EREDIENSTEN
Vrijdag 14 oktober
15:00 ds. J. Steenkamp en dhr. J. Kroon.
 (Sint Joriskerk, Amersfoort)
 Trouwdienst Maarten de Vries en 
 Marieke van den Berg

Zondag 16 oktober
9:30 ds. J. Steenkamp
19:00 ds. C. Hendriks, Ede
 Collecten
 1.Vluchtelingen kinderen Griekenland
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 23 oktober  
9:30 dhr. J. Kroon
19:00 Sing Inn 
 Collecten
 1.Diaconie
 2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 28 oktober
14:30 ds. A. Brinkman
 Trouwdienst Ard-Jan de Boer en 
 Joanne Versteeg

Zondag 30 oktober 
9:30 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
19:00 ds. Jelle de Kok, Winsum
 Collecten
 1.Ouderenwerk
 2. Kerkrentmeesters

Woensdag 2 november - Dankdag
14:30 ds. Caroline Oosterveen, Kinderdienst
19:30 ds. J. Steenkamp, Gez. dienst in GK
 Collecten
 1.Dorcas
 2. Kerkrentmeesters
 
Zondag 6 november
9:30 ds. J. Steenkamp,
 Voorbereiding Heilig Avondmaal
19:00 ds. N.W. van den Houten, Ede
 Collecten
 1.Predikantenopleiding Zambia
 2. Kerkrentmeesters

Wij waarderen Gods woord
We zullen Gods woord waarderen als we de waarde 
ervan inzien. De psalmist beschreef het woord van 
God als “ Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud 
in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit 
de raat “ (Psalm 19:11). 

Waarom is het woord van God zo waardevol? De psal-
mist legt uit dat het waardevol is vanwege wat het 
bevat - Gods volmaakte wet, zeker getuigenis, juiste 
voorschriften, zuivere geboden, onbesmette basis 
voor godvrezendheid en zijn ware oordelen (Psalm 
19:7-9). 

Wij tonen dankbaarheid
Wij moeten het geschenk van Gods woord erkennen, 
bereid zijn ernaar te luisteren en het waarderen. Maar 
als we echt dankbaar willen zijn, moeten we onze 
dankbaarheid ervoor tonen. Hoe kunnen we dat doen? 

Hier zijn een paar manieren:
• Prijs God en dank Hem voor Zijn woord.
• Besteed tijd aan het lezen en bestuderen van Zijn 

woord. Om deze reden zijn er vele Gemeente Groei-
groepen om je bij aan te sluiten.

• Breng tijd door met mediteren over Zijn woord.
• Ontvang het met het oog op gehoorzaamheid.

Zonder dankbaarheid te tonen, is het moeilijk te zeg-
gen dat we dit geschenk dat God ons heeft geschon-
ken werkelijk hebben omarmd en gewaardeerd.

God heeft ons het geschenk van zijn woord gegeven, 
zodat wij Hem, zijn wil en zijn plan voor ons kunnen 
leren kennen. Door ons Zijn woord te geven, heeft Hij 
ons ook getoond wat we moeten doen om Hem te be-
hagen. 

Laten we daarvoor dankbaarheid tonen door zijn 
woord te ontvangen, het te waarderen voor wat het is, 
en ons leven ernaar te vormen.

• Jacques Steenkamp

BEZORGING BLOEMENGROET
Oktober
16-10 Ria Brinkman  Nellie Scherrenburg
23-10 Teuni van de Hoef Hennie Kamp
30-10 Trudy Pipping  Gerrie Vreugdenhil

November  
06-11   Mw. Lijbers  Stieneke Meppelder
13-11 Mw. Mulder  Nellie Scherrenburg
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BIJ DE EREDIENSTEN
Huwelijk Maarten & Marieke
Vrijdag 14 oktober a.s. is de dag dat Maarten de Vries 
en Marieke van den Berg elkaar liefde en trouw willen 
beloven. Dit zullen zij doen ten overstaan van de amb-
tenaar van de burgerlijke stand, maar daarna ook voor 
het aangezicht van God. In een huwelijksdienst, die in 
de Sint Joriskerk te Amersfoort, zal worden gehouden 
(15.00 uur) zullen zij trouwgeloften uitspreken, daar-
na knielen zij voor Gods aangezicht om Zijn zegen te 
ontvangen. 

Maarten en Marieke willen niets liever dan heel het le-
ven met elkaar delen en elkaar in totaliteit aanvaarden 
en omarmen. Ze zien er naar uit om het huwelijk als 
een ontdekkingstocht aan te gaan. Hoewel Marieke 
en Maarten op veel terreinen van elkaar verschillen 
hebben ze elkaar in de liefde echt gevonden! Deze 
liefde is niet alleen een horizontale kwestie maar ook 
zeker een verticale. Dat laten ze merken door middel 
van hun veelkleurige trouwkaart, daarop staan de 
volgende woorden afgedrukt: ‘Wat liefde is, hebben 
wij geleerd van Hem die Zijn leven voor ons gegeven 
heeft’ (1 Joh. 3:16). Deze woorden zullen in ‘de Joris’ 
op hun trouwdag ook gelezen en overdacht worden. 
We wensen Maarten en Marieke een prachtige huwe-
lijksdag toe waarin ze omringd worden door familie 
en vrienden. 

Juist in die kring zal op 14 oktober Arne, de vader van 
Marieke en zus Lisa, intens gemist worden. Tranen 
van vreugde en tranen van rouw zullen op de 14e door 
elkaar heenvloeien, uiteraard denken we hierin zeker 
ook aan Caroliene. Een felicitatiekaart zal het bruids-
paar zeker kunnen waarderen: Klomperweg 4b, 6741 
BL, Lunteren.

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 16 oktober 2022 – 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke 
hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, 
medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, on-
zeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden 
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. 

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Border-
line laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op 
krachten komen door ze eten en drinken aan te bie-
den. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officië-
le documenten. Op een eigen school kunnen vluchte-

lingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks 
en wiskunde volgen. 

Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan 
alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier op-
vangcentra op het Griekse vasteland. In de voedsel-
keuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchte-
lingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme 
gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen 
voor persoonlijke verzorging uitgedeeld. Voor meer 
informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/

Zondag 23 oktober 2022 – Diaconie
Dankzij uw giften in het afgelopen jaar heeft onze dia-
conie vele projecten binnen onze gemeente en directe 
omgeving kunnen on-
dersteunen. Vanuit onze 
reserves hebben wij di-
verse malen met spoed 
geld overgemaakt na 
rampen elders in de we-
reld. Dit heeft een flink 
gat geslagen in onze re-
serves.

Wij hopen dat u bereid bent om zo aan het begin van 
het kerkelijk jaar een mooie gift te doen aan onze dia-
conie, zodat de gelden in ons noodfonds weer aange-
vuld kunnen worden.  

Zondag 30 oktober 2022 – Ouderenwerk
Het aantal ouderen binnen onze gemeente neemt toe. 
Dat vraagt om extra aandacht van vanuit Pastoraat en 
Diaconie. Het mag duidelijk zijn dat hier kosten aan 
verbonden zijn.
In december zullen we weer extra aandacht geven 
aan ouderen als gemeenteleden een kerstattentie bij 
hen gaat bezorgen. De Diaconie is al volop bezig met 
de voorbereiding om hen weer op een originele atten-
tie te trakteren. 
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Woensdag 2 november 2022 – Kinderdienst 
Dankdag - Dorcas Voedselactie: geef voor 
Oost-Europa
Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. De verschrik-
kelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. Deze 
koude maanden moeten de meest kwetsbare mensen 
kiezen: hout voor de kachel of een maaltijd? Niet al-
leen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwo-
ners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten 
soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel 
stijgen enorm. En wat moet je dan als je een inkomen 
hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de 
vraag of er dan eten op tafel komt…

In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee 
aan de Dorcas Voedselactie welke gehouden wordt 
vanaf 30 oktober t/m 6 november 2022. Dat is hard 
nodig om vooral ouderen te helpen aan een nieuw 
houvast. Wij kopen ter plekke voedsel in en maken er 
pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar 
ook daarna laten we mensen niet los. Wij helpen men-
sen bij het vinden van nieuwe doelen en we bouwen 
met hen aan een gezonde toekomst.
Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door :
- te geven met de collecte van woensdag 1 november 

(dankdag) die we voor de Dorcas Voedselactie be-
stemmen.

- te doneren in de online collectebus die wij op www.
dorcas.nl/collectevoorvoedsel hebben aange-
maakt.

Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselac-
tie.nl.

Zondag 6 november 2022 – Goede 
predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. 
Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. 
Met de groei van de kerken neemt de vraag naar 
goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op 
de theologische universiteit krijgen de studenten niet 
alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het plat-
teland van Zambia extreme armoede heerst, leren de 
predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dor-
pen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ont-
wikkeling van de dorpsgemeenschappen. 

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede 
predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaan-
se docenten geven ook twee Nederlandse docenten 
daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predi-

kanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen 
soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. 
Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia 
een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee? 
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/
kerkzambia

PASTORAAT
Omzien naar elkaar
Mevr. Dit van Assenbergh – van de Voort (Molenpark-
weg 18, 6741 ZR) kwam weer thuis na een revalidatie-
periode in Norschoten. We hopen met haar dat het her-
stel en de verbetering van de mobiliteit zich doorzet. 

Dhr. Wim Klomp (Park Den Eng 22, 6741 ZP) verbleef 
geruime tijd in De Riethorst te Ede. Inmiddels is hij 
daar met ontslag gegaan. Wel heeft hij op diverse ma-
nieren nog begeleiding op weg naar mentale balans. 

Dhr. Theo Oevering heeft inmiddels Oranje Nassau’s 
Oord te Wageningen verlaten en zijn intrek genomen 
in de Honskamp te Lunteren (Dorpsstraat 25 / k.15, 
6741 AA); de verhuizing naar zijn ‘eigen’ dorp is zowel 
voor hem als voor zijn vrouw Jannie een grote verbe-
tering. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het noodge-
dwongen gescheiden wonen van elkaar verdrietig is.
 
Mevr. Van Doorn heeft een andere kamer in de Hons-
kamp (Dorpsstraat 25, 6741 AA) betrokken. Zij woont 
u op de 1e etage, kamer 121. Een bemoedigende 
groet zal haar zeker goed doen! 
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Mevr. Jopie Blotenburg – van Nieuw Amerongen heeft 
de deur van Nieuw Avondrust te Voorthuizen achter 
zich dichtgetrokken en is weer thuis aan de Ruiten-
beekweg (2b, 6741 HC).

Dhr. Ger van Alphen (Zorgvilla Nieuw Boschoord, Bos-
rand 1, 6741 DL, Lunteren) kreeg een zorgvolle bood-
schap te horen. Te midden van alle kwetsbaarheid 
weet hij zich gestrekt door Hem die gezegd heeft: Ik 
zal er zijn! Deze belofte geeft ook houvast als het gaat 
om de zorgen vanwege de gezondheid van Riet.  

Dhr. Bertus Lijbers (Hillegondalaan 11, 6741 DP) wacht 
niet, zoals in de vorige kerkbode stond, op een rugope-
ratie. De hernia waarmee hij kampt gaat men te lijf door 
middel van injecties. Hopelijk zal deze behandeling bin-
nen afzienbare tijd het gewenste resultaat geven. 

Mevr. Riet ten Ham–Verboom (Stationsstraat 22, 6741 
DH) werd getroffen door een hersenbloeding.  Na een 
ziekenhuisopname is zij overgebracht naar Norscho-
ten in Barneveld voor een traject van revalidatie.

Marco Lokhorst (Edeseweg 39, 6741 CP) kampt 
met mentale klachten. Hierdoor is een opname in de 
Riethorst te Ede nodig. Er wordt gezocht naar de juis-
te behandeling zodat hij de draad van het leven weer 
kan en durft op te pakken. Ook voor zijn vrouw Joëla 
en hun kinderen Puck en Sam is het intensief om deze 
weg te gaan. 

Linda Duijts (Johannes Elsevierlaan 2, 3771 KK, 
Barneveld) is opnieuw een traject van behandeling 
ingegaan. Enige jaren geleden heeft ze een stamcel-
transplantatie ondergaan. Samen met Linda en haar 
partner Richard, hopen en bidden we dat de medicij-
nen het gewenste resultaat hebben. Een kaartje ter 
bemoediging is bijzonder welkom. 

In de schuilplaats van de Allerhoogste,
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
Uw troon is mijn toevlucht,
U bent mijn leven, mijn Heer.

Geboortebericht -  Bas van de Brandhof
Op 3 augustus zijn Daphne en Gerco opnieuw ouders 
geworden van een zoon, Bas. 
“Dankbaar en blij voor het nieuwe leven, 
een wonder zo groots en toch zo klein, 
waar wij gelukkig en dankbaar voor zijn.“

Zo staat het op jullie kaartje.  En wat mooi om zó wel-
kom te zijn in jullie gezin.

Klein en kwetsbaar dat is wat jullie ook ervaren.  Bas 
heeft hulp nodig met de voeding en er vinden nog on-
derzoeken plaats. Dat maakt dat de start van het le-
ven van Bas niet eenvoudig is. 

Als ouders mogen jullie er voor kleine Bas zijn en als 
gemeente willen we dat ook en feliciteren we jullie 
van harte met deze prachtige zoon! Grote broer Daan 
heeft er een broertje bij. Twee zonen bij de familie van 
de Brandhof!  We wensen jullie veel zegen toe als ge-
zin en van harte een goed herstel voor de kleine Bas. 

Geboortebericht: Teun & Anne Buitink
Op 30 augustus zijn Patrick en Gitta Buitink. Molen-
parkweg 57, de trotse ouders geworden van Teun en 
Anne. Samen op de wereld en allebei uniek. Wat zijn 
ze blij en dankbaar met de tweeling. Het is een drukke 
tijd maar ze genieten met volle teugen van het ouder-
schap.
Teun en Anne zijn vernoemd naar een van de beide 
oma’s. Op het geboortekaartje staat:

Ontvangen in geloof. Een teken van hoop. Geboren 
uit liefde. Uit onze liefde. Uit onze dromen. Uit Zijn 
handen. Ben jij gekomen.

We wensen jullie gezin vanuit de Maranathakerk Gods 
zegen toe!

Geboortebericht: Rosalie van de Kaa
Dankbaar en blij zijn Annemieke en Tim van de Kaa 
met de geboorte van hun dochter Rosalie. Ze is op 
3 september geboren maar werd eigenlijk nog niet 
verwacht. Ze kwam te vroeg zodat haar leven di-
rect met zorg startte.  Fijn dat er goede zorg gege-
ven kon worden op de Intensieve Care in het Rad-
boud ziekenhuis te Nijmegen. Een heftige start voor 
Rosalie en de ouders. Maar Annemieke en Tim heb-
ben zich gesterkt gevoeld door de betrokkenheid 
en de gebeden vanuit de gemeente! Wat fijn is dat!  
Van harte Annemieke en Tim met jullie mooie dochter 
en véél zegen voor jullie gezin! 

Geboortebericht: Justus Aart van de 
Loenhorst
Dank U Heer, U liet ons weer het wonder beleven 
Ons werd een lief zoontje en broertje gegeven.
Zo wordt Justus op 21 september welkom geheten in 
het gezin van Bernadeth , Marco en dochter Hannah. 
Het gaat goed met moeder en zoon. En de ouders zijn 
blij en dankbaar voor het nieuwe leven. Van harte wel-
kom Justus in onze gemeente en we feliciteren de ou-
ders van harte. Ook wensen we jullie als gezin Gods 
rijke zegeningen toe. 
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Huwelijksjubileum.
Reden tot feest was er bij Hans en Wilma van Kranen-
burg. Op 7 september was het 40 jaar geleden dat zij 
in het huwelijk traden. Dankbaar kijken zij terug op hun 
gezegende huwelijksjaren waarin ze mochten ervaren 
dat hun trouwtekst ‘Werp al uw bekommernissen op 
Hem, want Hij zorgt voor U’ met hen mee mocht gaan.
Samen met hun kinderen en kleinkinderen hebben zij 
hun huwelijksjubileum gevierd. Vanuit de gemeente 
onze hartelijke felicitaties en we wensen jullie Gods 
zegen toe voor jullie samen en jullie gezin!

45-jarig huwelijksjubileum
Op 8 september j.l. was het 45 jaar geleden dat Kil en 
Tiny de Koning in het huwelijksbootje stapten.
Boerenzoon Kil ( zijn vader was één van de oprichters 
van de Maranathakerk) en Tiny , die een opleiding tot 
gezinsverzorgster op een internaat in Amsterdam had 
gevolgd trouwden die dag in de Maranathakerk in een 
dienst die geleid werd door ds. Brouwer. Hun huwelijk 
werd ingezegend met de mooie, door hun zelf uiitge-
zochte tekst uit Deuteronomium 33 vers 27: “Onder u 
Zijn eeuwige armen”.

Kil is zijn roeping als boer altijd trouw gebleven op de 
boerderij aan de Goorsteeg waar ze nu nog steeds 
wonen. Tiny ging werken in de gehandicaptenzorg en 
werd uiteindelijk leidinggevende in huize de Dannen-
borg. Tot hun 2e zoon werd geboren heeft ze dit werk 
met veel plezier gedaan. Daarna was er aandacht 
voor het gezin en de boerderij en ja.... wie kent haar 
niet van de Rabobank waar ze later vele jaren gewerkt 
heeft.
Ook in de Maranathakerk heeft ze trouw vele funkties 
ingevuld terwijl Kil haar op de achtergrond onvoor-
waardelijk steunde. Een bijzondere bijdrage aan het 
kerkenwerk leverde hij eens toen ds. Anne Verbaan 
vanuit een vergadering van V&T op weg was naar de 
kerkenraadsvergadering en op het Japiesweggetje 
met haar auto vast kwam te zitten in de modder. De 
oplossing werd gevonden door Kil er met zijn trekker 
op uit te sturen.

Hun huwelijk werd gezegend met 3 kinderen, Kil jr., 
Bas en Jojanneke en 6 kleinkinderen.
De laatste jaren zijn er ook zorgen geweest over de 
gezondheid van Kil en Tiny maar ze hebben altijd mo-
gen ervaren dat hun Hemelse Vader naast hun stond 
en dat hun huwelijkstekst :”Onder U Zijn eeuwige ar-
men” wel heel nadrukkelijk van toepassing was.

Namens de Maranathakerk van harte gefeliciteerd 
met dit jubileum en van harte Gods zegen toegewenst 
voor nog hele mooie jaren samen.

In Memoriam - Leonardus Gillis Wilhelmus 
Smolders
Op donderdag 22 september jl. overleed in Ziekenhuis 
Gelderse Vallei dhr. Leo Smolders, hij is gestorven in 
de leeftijd van 74 jaar. De laatste acht jaren van zijn 
leven werden gekenmerkt door ziekte en zorg. Hoewel 
zijn kwetsbaarheid hem danig parten kon spelen, liet 
Leo zich er niet door gijzelen, integendeel! Zijn door-
zettingsvermogen en wilskracht hielpen hem om de 
moed niet te verliezen. 

In dit alles was geloven en hopen voor Leo echte wer-
kelijkheid. Vanaf het moment dat hij, samen met zijn 
vrouw Anneke, de drempel van de Maranathakerk in 
Lunteren overkwam, was hij een actief en betrokken 
gemeentelid. Het samenkomen op zondag was een 
wezenlijk onderdeel van zijn geloofsleven. Ook de 
deelname aan de gemeentegroeigroep was een be-
wuste keuze. 

Onlangs kwam men als GG-groep nog bij elkaar. Het 
was een bijzondere avond waarop lief, leed en geloofs-
vertrouwen werden gedeeld. Na thuiskomst werd Leo 
die avond en nacht ernstig ziek en was een opname in 
het ziekenhuis noodzakelijk. De spoedoperatie deed 
het tij niet keren. Ook tijdens zijn verblijf op de Intensi-
ve Care vertelde hij over het gebed tot Zijn God. 

Dit getuigenis hebben we in de afscheidsdienst, op 
woensdag 28 september jl., in de Maranathakerk ge-
deeld. Zo sprak Leo nog tot ons nadat hij gestorven 
was (Hebreeën 11:4). Naast het delen van herinnerin-
gen door zoon Ramon en dochter Miranda lazen we 
uit Johannes 10:11-16. In het licht van Leo ’s leven en 
in het licht van het Evangelie hoorden we dat er geen 
beter leven is, dan een leven heel dicht bij de Herder. 
Zo’n leven gaat niet verloren (Joh. 3:16)! 
Na het samenzijn in de kerk hebben we het lichaam 
van de geboren Zeeuw, Leonardus Gillis Wilhelmus 
Smolders, in de aarde gelegd op Natuurbegraafplaats 
Heidepol te Arnhem. Daar klonk het geloofswoord: 
‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor 
zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan 
Hem behoren wij toe.’ 

Wij condoleren Anneke met het overlijden van haar 
lieve man. Na een huwelijk van ruim 53 jaar moet zij 
verder zonder hem. Tevens condoleren wij de kinde-
ren en kleinkinderen nu zij hun levensweg moeten ver-
volgen zonder hun vader en opa. 

Correspondentieadres: Lage Valkseweg 68, 6733 GD 
Wekerom.

• Cock Kroon
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In Memoriam – Teunis van Eck
Op maandag 3 oktober jl. kwam er einde aan het le-
ven van Teunis van Eck. In zijn eigen woning stierf hij 
onverwachts op de hoge leeftijd van 91 jaar. De plek 
waar hij stierf was ook de plaats waar hij op 7 februari 
1931 geboren werd. Op deze boerderij zou hij altijd 
blijven wonen en werken. 

Samen met zijn vrouw Corrie de Koning, met wie hij 
in 1963 trouwde, kreeg hij drie zonen en een dochter. 
Tot hun grote verdriet stierf zoon Reijer plotseling in 
2001. In 2018 bleef Teus van Eck alleen achter toen 
zijn vrouw Corrie overleed. 

Aan Scharrenburgersteeg 24 had hij zijn vaste plek 
aan de keukentafel. Gezeten bij het raam hield Teus 
het gaan en komen op zijn erf in de gaten en kon hij 
bezoek aan zien komen. Eenmaal aan zijn tafel geze-
ten had Teus altijd wel gespreksstof. Zowel de krant 
als het weekblad Boerderij lagen steevast op tafel. 
Daarnaast bleef hij ook via Teletekst graag op de 
hoogte van het nieuws. 

Door alle jaren en tijden heen was dhr. Van Eck betrok-
ken bij de Maranathakerk. Vanaf het eerste moment 
was hij lid. Hij heeft de kerk, letterlijk en figuurlijk, zien 
groeien en ook zien veranderen. Over dit laatste was 
hij niet altijd even enthousiast want hij vond het fijn 
als er in de eredienst ook bekende gezangen en Psal-
men werden gezongen. 

Een aantal hiervan hebben we gezongen in de af-
scheidsdienst op zaterdag 8 oktober jl. We zongen 
o.a. over onze goede God die zelfs bij het naderen 
van de dood volkomen uitkomst kan geven. Deze 
verlossing dwars door de dood wordt ons geschon-
ken vanwege Christus’ overwinning op zonde, dood 
en graf. Daarover lazen en spraken we in de dienst 
naar aanleiding van Ezechiël 34:11-16 en Johannes 
10:11-16. 

Na ons samenzijn aan de Hertenlaan hebben we het 
lichaam van Teunis van Eck in de aarde gelegd op 
de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren. Ook 
daar, bij het geopende graf, hebben we samen met 
kinderen, kleinkinderen, familie, buren en gemeen-
teleden, beleden dat er eeuwig leven is voor een ie-
der die gelooft (Johannes 11:25-26). Deze troost en 
zekerheid wensen we zijn gezin in het bijzonder van 
harte toe. 

Correspondentieadres: Scharrenburgersteeg 26, 6741 
LT, Lunteren.

• Cock Kroon

VAN ONZE PREDIKANT
Bruiloft in Zuid-Afrika
Met grote dankbaarheid kijken we uit naar 22 oktober 
2022. Onze dochter Suné hoopt te gaan trouwen met 
Jacques Bruwer (wat een prachtige naam heeft de 
jongeman). We zijn daarom van plan om op 17 okto-
ber naar Stellenbosch af te reizen om te helpen bij de 
voorbereidingen van deze blije dag.

Suné en Jacques kennen elkaar al 6 jaar en hebben el-
kaar ontmoet tijdens een kerkelijke zending in een van 
de arme plattelandsdorpjes in Zuid-Afrika. Inmiddels 
hebben zij hun studies afgerond en werken zij full-
time. Jacques bij een kunstgalerie in Stellenbosch en 
Suné als Management Accountant in Somerset West. 

Een mooi deel van hun verhaal is hoe ze zich hebben 
verloofd. Ze zitten allebei in het leiderschapsteam 
van hun kerk. Tijdens een gebed voor een kerkdienst 
leidde Jacques het gebed en tijdens het gebed vroeg 
hij Suné ten huwelijk. Hun aanstaande huwelijk staat 
daarom voor ons allen in het teken van Gods zegenen-
de hand.

We zijn ontzettend dankbaar dat we de kans krijgen 
om te gaan en zien uit naar een gezegend en vreugde-
vol liefdesfeest.

• Jacques Steenkamp
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UIT DE KERKENRAAD
Samenvatting van de Grote Kerkenraad van 
6 september 2022

Opening
De vergadering wordt geopend met een korte over-
denking over Psalm 131; daarna zingen we Opwek-
king 433 “stil, mijn ziel, wees stil”.

Afscheid en heenzending Kees en Mariëlle Verkerk
Kees en Mariëlle hebben aangegeven om vanwege 
privé redenen het ambt van ouderling neer te leggen.
Vera Hogewoning bedankt hen voor hun tomeloze in-
zet en positieve bijdrage aan de Maranathakerk in de 
volle breedte. Zij worden heen gezonden en verlaten 
de vergadering onder applaus.

Vergaderrooster 2023
Het vergaderrooster voor 2023 is opgesteld en wordt 
goedgekeurd.

Vorm Heilig Avondmaal
We besluiten, zolang Corona nog een rol speelt, de 
huidige vorm van de Avondmaalsviering te handha-
ven. De plastic bekertjes zijn vervangen door glazen.

Psalmrooster
Er ligt een verzoek om het Psalmrooster van de scho-
len met de Bijbel te Lunteren weer onderdeel te laten 
zijn van de ochtenddiensten door de weekpsalm, die 
de kinderen op school hebben geleerd, op te nemen in 
de liturgie. Het voorstel wordt aangenomen.
De predikant heeft echter wel de vrijheid hiervan af te 
zien als de betreffende psalm niet past in de liturgie.
Ook de gastpredikanten worden geïnformeerd.

Vacatures kerkenraad
Helaas hebben we op dit moment nog steeds vacatu-
res in de kerkenraad. Op woensdagavond 28 septem-
ber a.s. (19.00 uur) wordt er opnieuw een bidstond 
gehouden voor het ‘horen/ontvangen’ van namen van 
kandidaten. Gemeenteleden worden van harte uitge-
nodigd hierbij aanwezig te zijn.

Startkamp
Er wordt waardering uitgesproken voor de leiding van 
het Startkamp. De organisatie lag in handen van een 
geweldig en enthousiast team. We kunnen terugkij-
ken op een geweldig weekend.

Doopdienst
Op 16 oktober a.s. staat er weer een doopdienst ge-
pland.

Stiltemoment voor de dienst
Kort voor de dienst zal de organist overgaan op zacht 
orgelspel; een stiltemoment als voorbereiding op de 
dienst.

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Helaas heeft de gastpredikant onlangs geen aan-
dacht geschonken aan het a.s. Avondmaal. We zijn er 
alert op, dat dit een volgend keer wel opgepakt wordt.

Retraite
Op 8 oktober a.s. wordt de jaarlijkse retraite-dag van 
de Grote Kerkenraad gehouden; er wordt kort gespro-
ken over de organisatie en het programma.

Sluiting
De avond wordt afgesloten met gezamenlijk gebed.

• Henny Neutel, scriba

Huiskamergesprekken wijk 10
De huiskamergesprekken in wijk 10 vinden op de vol-
gende data plaats:

3 november a.s. bij de fam. Romein, Hillegondalaan 9. 
Inloop: vanaf 19.45 u.  Aanvang 20.00 u.
Het betreft hier de straten noordelijk van de Veenweg 
(Poelakkerweg, Boomakkerweg, Dr. Kimmijserlaan, 
Kastanjelaan, Hillegondalaan, Boslaan, van den Ham-
hof)

Graag even per mail aanmelden via bert.hazeleger@
maranathakerk.net (uiterlijk 1 november a.s.)

9 november a.s. bij mevrouw Annie Bos, Veenweg 19
Inloop: vanaf 13.45 u.  Aanvang 14.00 u.
Graag uiterlijk 7 november aanmelden via bert.hazele-
ger@maranathakerk.net

òf:

23 februari a.s. bij de fam. Hogewoning, Klokkegat 28. 
Inloop: vanaf 19.45 u.  Aanvang: 20.00 u.
Graag uiterlijk 21 februari a.s. aanmelden via bert.ha-
zeleger@maranathakerk.net

Het betreft hier de straten: Veenweg en de wijk zuide-
lijk daarvan: omgeving Klokkegat, De Kweek, Rogak-
ker, Zwartewater

U kunt dus kiezen uit een middag- en avondbijeen-
komst. Voor de bijeenkomst op 23 februari a.s. krijgt 
u nog een herinnering, zoveel mogelijk digitaal en/of 
kerkblad.
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Huiskamergesprekken wijk 11
In het nieuwe seizoen hopen we weer huiskamerge-
sprekken te kunnen organiseren. Het thema is, net 
als het jaarthema, Eén rond de Bijbel. We hopen op 
mooie, inspirerende avonden met elkaar. 

Voor de Boslaan, Dingerlaan, Park den Eng en Molen-
weg staat het huiskamergesprek gepland op dinsdag 
8 november. 
 
Op woensdag 30 november is er voor de straten Eng-
weg, Aart Roelofsenlaan, Ds. Liesseliuslaan Valkse-
weg Oost en Willem Welgravenlaan een huiskamerge-
sprek gepland.
 
In het nieuwe jaar, op dinsdag 17 januari, is voor de 
straten Dr. P. Hoekstralaan, Van Schothorstlaan, Mo-
lenparkweg Oost, Oostelijke Parallelweg en Mielweg 
een avond gepland.
 
Tot slot worden de gemeenteleden uit het buitenge-
bied van sectie 11 Kootwijkerbroek, Otterlo, Wekerom 
en Harskamp uitgenodigd voor dinsdag 24 januari.
 
De adressen voor de huiskamergesprekken zijn nog 
niet bekend. Mocht u uw huis open willen stellen voor 
een huiskamergesprek, wilt u dat dan laten weten aan 
uw ouderling of pastoraal medewerker?

Voor deze avonden ontvangt u nog een persoonlijke 
uitnodiging. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording 
Collecten
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
augustus en september 2022.
28-08  € 348,03
04-09  € 352,17
11-09  € 306,24
18-09  € 384,69

Giften
Daarnaast ontvingen we in de afgelopen periode de 
volgende giften:
€ 225,- ten behoeve meat & eat via de bank
€ 60,- voor de kerk via de bank. 

Stand maandelijkse deurcollecte 
Vanaf februari 2021 is het nieuwe doel voor de derde 
collecte voor het bekostigen van initiatieven ter ver-
binding en bemoediging van onze gemeente en bre-
dere Lunterse gemeenschap in deze Corona-tijden. 

De opbrengst van de collecte voor het dit doel op 28 
augustus € 349,50  De tussenstand komt hiermee op 
€ 2.964,14. De volgende derde collecte wordt gehou-
den op 30 oktober 2022.  
Namens het college hartelijk dank voor de collecten 
en giften die wij mochten ontvangen. 

• Tonny van Dijk, penningmeester 

Uitslag verloting Bazaar 2022
Grote verloting
Eerste prijs €350,-  FamilieLourens
Tweede prijs Fitbit  Mariëlle Pater
Derde prijs Dinerbon Familie Steenkamp

Prijzen verloting handwerkgroep
Eerste prijs Woondeken Familie Verduijn
Tweede prijs Strandtas Familie van de Velde
Derde prijs Handdoek Ria Vlastuin

De winnaars hebben inmiddels hun prijs in ontvangst 
genomen.

COLLEGE VAN DIAKENEN
Verantwoording
Collecten
21-08 Regenboog groep € 387,67
28-08 Edukans € 412,79
04-09 Diaconaal Platform Ede € 320,54
11-09 Meet Inn  € 781,24

Giften
Naast bovenstaande giften mochten wij ook nog en-
kele algemene giften en giften voor speciale doelen 
ontvangen via oa huisbezoeken.
Dank voor al uw bijdragen ! 

• Jan van Hierden, Penningmeester diaconie

Wereldwinkel.
De Wereldwinkel aan de Dorpsstraat is al jaren een 
vertrouwd gezicht in het dorp.

In het karakteristieke pandje zijn een aantal enthousi-
aste vrijwilligers druk bezig om de Fair Trade- (Eerlijke 
handel) gedachte vorm te geven.

Ze zijn nu op zoek naar versterking van het team. Lijkt 
het u leuk en bent u in de gelegenheid om een dagdeel 
mee te werken in de wereldwinkel aan de Dorpsstraat, 
kom dan gewoon eens even binnen kijken en contact 
te leggen met een van de aanwezige vrijwilligers.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op telefoon-
nummer: 0619977508 (Jan Hassink)
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Gezocht: Bezorgers Bloemendienst
Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers, die het leuk 
vinden om vanaf januari 2023 mee te helpen met het 
bezorgen van de Bloemengroet bij gemeenteleden! 
De bezorging gebeurd altijd na afloop van de ochtend-
dienst. 

Lijkt u dit leuk, dan kunt u zich aanmelden bij ons! 
Als u vragen heeft of nog wat extra informatie wilt 
hebben kunt u terecht bij een van onderstaande  per-
sonen: Nellie Scherrenburg-Floor (bloemengroet@
maranathakerk.net) of Berrian Lammers (berrian.lam-
mers@maranathakerk.net)

Mede namens de diaconie, alvast bedankt!

JEUGDRAAD
Collecte Doel Jeugd Maranathakerk 2022
Dit kerkelijk seizoen gaan we het collecte geld van de 
KND, Peuterdienst, clubs en catechisatie inzamelen 
voor Jonge Mantelzorgers JMZ Go! 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen & jongeren tussen 
de 4-21 jaar die opgroeien met een gezinslid met…
...eEen chronische / langdurige ziekte
...een verstandelijke en /of lichamelijke beperking
...en verslaving
...psychische problemen

Jonge Mantelzorgers bieden soms zorg, maken zich 
zorgen en missen zelf zorg en aandacht
JMZ GO! is een ondersteuningsaanbod van Malkan-
der Ede voor deze groep jonge Mantelzorgers. Je kunt 
bij JMZ Go! andere jonge mantelzorgers ontmoeten, 

meedoen aan activiteiten en heb je vragen, zij geven 
je graag informatie en bieden hulp. Want ook al zorg je 
met veel liefde voor iemand waar je van houdt, het is 
soms best ingewikkeld hoe om te gaan met alledaag-
se dingen die je tegenkomt als jonge mantelzorger. 

JMZ Go! Organiseert verschillende ontspanningsacti-
viteiten speciaal voor jonge mantelzorgers. Denk aan 
laser gamen, klimmen, een voet- of volleybal clinic of 
een kookworkshop. Tijdens deze activiteiten kun je 
gezellig kletsen, lachen en ontspannen. 

We hopen aan het einde van het seizoen, bij de over-
stapdienst, weer een cheque met een mooi bedrage 
te kunnen overhandigen aan een medewerker van 
JMZ Go! 

POSTZEGELS, PRENT-
BRIEFKAARTEN EN TELEFOON-
KAARTEN VOOR DE ZENDING

In de hal van de kerk hangt een brievenbus met 
het opschrift: ZWO. Hier kunt u uw postzegels, 
prentbriefkaarten, gebruikte telefoonkaarten en 
oud (Nederlands en buitenlands geld) in doen. 
De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk.

Postzegels
Nooit postzegels van ansichtkaarten afweken of 
afscheuren. Afknippen met rand van minimaal 
één centimeter rondom. Ook complete verzame-
lingen zijn welkom. 

Prentbriefkaarten
De volgende prentbriefkaarten zijn bruikbaar:
- Onbeschadigde enkele ansichtkaarten met of 

zonder postzegel met een afbeelding aan de 
ene en  (ruimte voor) adres en frankering aan 
de andere kant. Geen enkele kaarten die in een 
envelop verzonden moeten worden.

- Dubbele kaarten van Anton Pieck, ‘Voor het 
kind’ of ‘Stichting Kinderpostzegels’. Andere 
dubbele kaarten en eigen gemaakte kaarten 
zijn niet bruikbaar

- Zelfgemaakte kaarten
- Geboortekaartjes

Alle andere dubbele kaarten en eigen gemaakte 
kaarten zijn niet bruikbaar.
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VORMING EN TOERUSTING

Seniorenmiddag over Katharina (Käthe) 
Von Bora Afbeelding invoegen
D.V. donderdagmiddag 27 oktober zal er om 14.30 uur 
een seniorenmiddag in de Maranathakerk worden ge-
houden. Deze middag hoopt mevr. Miny Sonnenberg 
(Ede) bij ons te gast te zijn. Zij wil ons meenemen op 
reis door het leven van Katharina Von Bora. Käthe was 
de vrouw van de reformator Maarten Luther. 

Het belooft een bijzondere kennismaking te worden 
met deze vrouw. Wie was zij? Hoe werd er in de 16e 
eeuw tegen het huwelijk van Käthe en Maarten aan-
gekeken? Hoe ging zij om met haar echtgenoot die 
ook vaak en lang van huis was? Wie zien uit naar een 
mooie en boeiende middag. Aansluitend is er een 
stamppottenmaaltijd. Indien u hieraan wilt deelne-
men, dan dient u zich wel op te geven bij Geurtje van 
Engelenhoven, 48 42 86 of bij Ali bol, 30 15 68. Ook 
voor vervoer kunt u contact met hen opnemen.

In de hal van de kerk zult u deze middag ook een col-
lectebus aantreffen, dit is ter bestrijding van de on-
kosten.

Kloosterretraite ‘Gezegend leven’
Ook dit jaar wordt er een retraiteweekend georgani-
seerd vanuit de Maranathakerk. We zijn te gast in de 
Benedictijner Willibrordsabdij te Doetinchem waar we 
afgelopen jaar ok een prachtig weekend hebben be-
leefd. Het thema van deze retraite is ‘Gezegend leven’. 

We nemen deel aan de gezamenlijke getijdegebeden 
met de broeders, komen tot stilte op deze rustige plek 
op het landgoed Slangenburg. We oriënteren ons op 
het thema “gezegend leven”. Zegen gaat veel verder 
dan leven in voorspoed. ’ Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen’, zo klinkt een kerklied. De diepte 
van de zegen komen we op het spoor door vanuit de 
stilte te luisteren naar het spreken van God en te spre-
ken met een luisterende God. 

Verdere informatie: 
- Het weekend is van vrijdag 3 februari 2023 16.00 

uur  tot zondag 5  februari 2023 ca. 14.00 uur
- Aantal deelnemers: max. 12
- Kosten ca. €195,-  (wanneer de kosten een grote 

drempel vormen overleg dan met een van ons!)
- Begeleiding:  Ronald Tamerus en Kees Verduijn 

(0342 – 416787)
- Aanmelden voor 1 november 2022 via de website of 

cverduijn63@gmail.com
Wees welkom!
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Doe mee aan de deeltafel(s)
Maaltijden zijn plekken waar we eten, drinken, geloof, 
hoop, lief en leed met elkaar kunnen delen. Daarom 
willen we dit seizoen de ontmoeting aan tafel stimule-
ren. Mooi als ook aan tafel het jaarthema ‘Eén rond de 
Bijbel’ ervaren en besproken wordt. 

Het werkt heel eenvoudig: u wordt gekoppeld aan een 
ander persoon/personen. Zowel in het najaar als in 
het voorjaar gaat u, over en weer, bij elkaar aan tafel. 
U bent geheel vrij in dat wat u de ander, qua maaltijd, 
gaat aanbieden. Wel vragen u om aan te geven hoe-
veel personen u kunt/wilt ontvangen. Daarnaast vra-
gen we ook om aan te geven of u wel/geen vleeseter 
bent en of u een voedselallergieën heeft. 

U krijgt via de email de gegevens door van uw gast, 
u legt daarna zelf contact om de afspraak te maken.

Opgeven voor deelname aan de deeltafel(s) kan op 
verschillende manieren:
- U stuurt een mailtje naar: vormingentoerusting@

maranathakerk.net
- U schrijft u naam etc. op de lijst in de hal van de 

Maranathakerk
- U geeft u op via de website, kijk dan even bij het 

programma V & T, deeltafels

Geloof in Beweging
Word je graag sportief uitgedaagd, op de fiets of wan-
delend? Verlang je naar geestelijke groei, samen met 
andere gemeenteleden? Dan is dit echt iets voor jou!

Ga met ons mee op reis naar Frankrijk! Overdag op 
de fiets of wandelend je grenzen opzoeken in de ber-
gen in een gezamenlijke strijd met de zwaartekracht. 
‘s Avonds geestelijk opladen tijdens onderlinge ge-
sprekken en Bijbelstudies. Dat is Chadash, een uitda-
gende fiets- of wandelweek in de Franse Alpen.

Voor wie? Iedereen vanaf 18 jaar met een goede ba-
sisconditie.

Wanneer? Zaterdag 3 juni tot en met vrijdag 9 juni 
2023. 
Waar? In een groepshuis aan de voet van de Franse 
Alpen, vlakbij Alpe d’Huez en de Col du Glandon.
Kosten? Circa €500,00
Nieuwsgierig? Geef je op voor de informatieavond die 
gehouden wordt op vrijdagavond 4 november in de 
Maranathakerk. De avond  is van 19.30 uur tot 21.30 
uur.

Vragen? Neem contact op met Ellen van Maanen 06-
55247861, Cock Kroon 06-11280241, Jetty Westerink 
06-18972580. Of neem een kijkje op de site van Cha-
dash www.chadash.nl

MAAK KENNIS MET…
Rina Krips (1948)

Waar kom je vandaan en hoe kwam je hier terecht? 
Ik ben opgegroeid in Nederhorst ten Berg, mijn moe-
der had haar handen vol aan het gezin, ook doordat 
mijn vader invalide was en mijn broertje het Downsyn-
droom had. Het was voor mij geen veilige omgeving 
en op mijn 13e zat ik al in het arbeidsproces. Zo kwam 
ik ook bij het Leger des Heils terecht, daar had ik het 
heel goed. Soms ging ik een weekendje logeren bij 
een aardige collega in den Haag en kwam daar op 
mijn 18e Bart tegen. Drie jaar later trouwden we en 
gingen in de stad wonen. Bart vond het stadsleven 
niets en we verhuisden naar Ouderkerk aan de Am-
stel. Onze kinderen waren erg vaak ziek, wat te maken 
bleek te hebben met de vervuilde grond waar de wijk 
op gebouwd was. Zo kwamen we in 1981 in Lunteren 
en in de MK terecht. Bart voelde zich tijdens de verhui-
zing al niet lekker en na bezoek aan de huisarts bleek 
dat hij al in het vierde stadium van uitgezaaide kanker 
zat. Er waren genoeg mensen die hulp aanboden en 
voor ons baden. Er waren oppassers, kokers, allerhan-
de praktische helpers maar ook gelovigen met een 
uitgesproken mening. Wat dat betreft was het een 
verwarrende tijd. Wijzelf waren ons er van bewust dat 
de innerlijke vrede met God belangrijker is dan gene-
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zing van het lichaam. Als God anders wil, dan wil God 
anders, ook al meenden sommige gelovigen zeker te 
weten dat Bart zou genezen…daar kun je schade mee 
veroorzaken, zeker bij kinderen. Bart wilde uiteinde-
lijk ook geen dienst meer voor zijn begrafenis. Er was 
een afscheid in de MK, terwijl de Mattheus Passion 
gedraaid werd en Otto de Bruijne sprak op het kerk-
hof. Op mijn veertigste bleef ik achter met vier kinde-
ren, tussen de acht en zestien jaar. Ieder kind rouwt 
op zijn eigen manier; daar is vaak 
geen aandacht voor!. Ons gezin 
had tijdens Barts’ ziekte al zoveel 
mensen over de vloer gehad, nu 
hadden we ook behoefte aan ons 
eigen stuk. Het was een enorme 
klus, pas vijf jaar later kwam ik 
aan mijn eigen verdriet toe. Direct 
na Barts’ dood ging ik als vrijwilli-
ger hier in Lunteren op de Bijbel-
school werken, had zo – los van 
mijn gezin - even iets voor mijzelf. 
Daarna studeerde ik HBO theolo-
gie. Na verschillende opleidingen 
zoals Traumatherapie, werk ik al jaren als contex-
tueel therapeut. Ik vind het geweldig dat ik de men-
sen met hun verschillende vragen en problemen kan 
helpen. Soms ging dit samen op met de processen 
waar ik zelf nog in zat en dat kan goed, heb ik ervaren.  

Heb je iets meegemaakt dat jouw leven veranderde?
Ik ben kerkelijk opgevoed, mijn ouders waren wis-
selend betrokken. Mijn vader bestudeerde de Bijbel 

maar vond veel dingen ook lastig. Vol vragen mocht 
ik (als enige) naar de zondagschool waar Juffrouw 
Lies en Juffrouw Adrie – die vergeet ik nooit meer- zo 
liefdevol over Jezus vertelden! Ik voelde me veilig en 
legde als vijfjarige heel bewust mijn hand in die van 
Jezus, Hij was en is mijn houvast door alle moeilijke 
tijden heen! Als 8 jarige wilde ik gedoopt worden om-
dat ik las dat ik daar zelf bewust voor mocht kiezen en 
werd met mijn vragen naar de dominee gestuurd.  Die 
gaf mij een theologische Oud Testamentische uitleg, 
ik was immers als baby al gedoopt, maar dat was voor 
mij niet voldoende. Toen ik 12 was  werd ik zelfs van 
catechisatie gestuurd omdat ik zoveel vragen had die 
als kritische ervaren werden. Tijdens Barts’ ziektepro-
ces hadden we samen in de Bijbel naar antwoorden 
over de doop gezocht en spraken af dat wij ons te-
gelijk zouden  laten dopen als hij beter zou zijn. He-
laas overleed Bart dus, maar een hoogtepunt in mijn 
leven was toch kort daarna het moment ik zelf het 
doopwater inging, omringd door familie en vrienden. 

Hoe ga je om met de grenzen van je bestaan?
Ik kreeg een heupprothese. Na een val bleek dit een 
ondeugdelijke  prothese te zijn en moest hij verwij-
derd worden. Daar werd schade mee toegebracht en 
onderging ik een meerdere operaties. Een bacterie 
was de boosdoener en vele operaties verder had ik 
geen heupgewricht meer. Het was mooi dat mensen 
vroegen of ze mochten bidden voor genezing, maar ik 
wilde vooral mijn vrede met God bewaren, daar had 
ik de meeste behoefte aan. Ik heb moeten leren om 

vriendjes te worden met de rol-
stoel en te praten met bijvoorbeeld 
een psycholoog als ik tegen mijn 
beperkingen en verleden aanloop; 
even stoppen en goed voor jezelf 
(laten) zorgen want daarna kun je 
weer verder. Dagelijks op God ge-
richt zijn , dat is mijn houvast! 
Als ambtsdrager en als therapeut 
met een geheimhoudingsplicht 
is het nodig om te reflecteren en 
daarvoor ga ik naar een bevriende 
Psychologe

Wat zou je graag aan anderen geven? 
Dat is toch wel het dienen in het pastoraat wat ik van 
God gekregen heb. Dienen - niet verdienen – want ik 
geef slechts door. Het is bevrijdend dat ik de gesprek-
ken kan afsluiten met gebed en zo alles bij God kan 
neerleggen voor dat de cliënt de deur uitgaat. En de 
vreugde van de nabijheid van God die ik ervaar, dat 
wil ik graag doorgeven, aan iedereen en aan de hele 
gemeente!

"Ik heb al heel jong 
mijn hand in de van 

Jezus gelegd"
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STEMMEN IN HET HEDEN

dr. J.A. van den Berg. 

‘De kern van koers houden in ons leven is dat 
we niet opgaan in de dingen van het leven 

om ons heen. Dit laatste kan zich weliswaar 
uiten in een losbandig leven met sterke ver-
slavingen, maar het gebeurt minstens even 
vaak op een nette, burgerlijke manier. Wan-

neer het verlangen naar God als doel van het 
leven daarin ontbreekt, is het even gesecula-

riseerd als een losbandig leven’

 (uit: Reizen met Augustinus, pag. 123).

Met wie zou je wel een dag willen optrekken? 
Met Otto de Bruijne, we hadden na Barts overlij-
den veel  gesprekken, konden brainstormen over 
geloven in vrijheid en ruimte, over dat God veel 
groter is dan ‘wat er in de bijbel staat’. Ik heb 
veel van hem geleerd, we zien elkaar niet vaak 
meer, maar pakken altijd zó de draad weer op. 

Het jaarthema is ‘Eén rond de Bijbel’, hoe zie jij dat? 
We hebben Gods’ woord nodig om te zien hoe God 
naar ons kijkt en ons liefheeft. Pak die Bijbel er bij, 
sla ‘m open en je ontdekt iedere keer iets nieuws. 

Welk lied zou je zondag op willen geven?
‘God of the moon and stars’ van Kees Kraayenoord 
waarin hij bezingt dat God is niet alleen de God van de 
maan en sterren is, maar van iedereen!

• Janneke van de Kaa

OVERIG KERKELIJK NIEUWS
Samen kerken
De classicale vergadering Veluwe heeft het voor-
nemen om een avond te beleggen rond het thema 
samen kerken. Twee woorden die ook twee kanten 
in zich hebben waarin het gaat om plaatselijk en lo-
kaal kerk te zijn. Deze twee woorden zijn ook de 
twee onderdelen van het programma op deze avond.  
Samen kerken doen we omdat we geloven dat de kerk 
toekomst heeft omdat het koninkrijk van God komen-
de is en gekomen is. We bidden om de eer van Zijn 
Naam, de komst van Zijn rijk en het welzijn van de 
medemens. Daarom sluiten we de avond af met een 
avondgebed. 

Plaats: Elburg, Oosterkerk, Klaverplein 2, 8081 DN
Datum: 15 november - aanvang 19.45 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur. Van harte welkom 

We vinden het fijn te weten op hoeveel aanwezigen 
we kunnen rekenen en daarom het verzoek om voor 
4 november dat door te geven aan: bertushoekert@
hotmail.com.

• Gerrit Bok, scriba

MEDEDELINGEN
Hartelijk dank gemeenteleden
We willen iedereen bedanken voor de overweldigende 
belangstelling en blijken van medeleven die we moch-
ten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze 
(schoon)vader en opa, Henk Gaasbeek. Dit heeft ons 
goed gedaan. 
Hartelijke groeten, 

• Cootje Gaasbeek, kinderen en kleinkinderen.

Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 66 nr. 10 
van woensdag 9 november kunt u tot en met woens-
dag 2 november 22.00 uur inleveren. Gelieve kopij 
digitaal aan te leveren per e-mail. Het e-mailadres is: 
kerkblad@maranathakerk.net 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden 
alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 9 november 
bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 
20.30 uur. 
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BELANGRIJKE REKENINGNUMMERS
College van Kerkrentmeesters
Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken
Kerkbalans    CvK Kerkelijke bijdrage    NL66RABO 0166354449
Kerkblad    Kerkblad MK     NL44RABO0168495538
Solidariteitskas    Solkas MK     NL40RABO0151321663

Alle overige bankzaken  Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk” NL54RABO0337500398

Diaconie/ZWO Giften
Giften    Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” NL93RABO0337517932

Jeugdraad
Giften    Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” NL14RABO0337575614

Werkgroep Libanon
Giften    Werkgroep Libanon    NL79RABO0337403724
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KLEURPLAAT
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BIJBELLEESROOSTER

wo 12 1 Koningen 22:41-54
do 13 Psalm 113
vr 14 2 Koningen 1:1-18
za 15 2 Koningen 2:1-14

zo 16 2 Koningen 2:15-25
ma 17 2 Koningen 3:1-19
di 18 2 Koningen 3:20-27
wo 19 2 Koningen 4:1-7
do 20 Lucas 18:31-43
vr 21 Lucas 19:1-10
za 22 Lucas 19:11-28

zo 23 2 Koningen 4:8-24
ma 24 2 Koningen 4:25-37
di 25 2 Koningen 4:38-44
wo 26 Lucas 19:29-40
do 27 Lucas 19:41-48
vr 28 Lucas 20:1-8
za 29 Lucas 20:9-19

zo 30 2 Koningen 5:1-19a
ma 31 2 Koningen 5:19b-27
 
di 1 Psalm 84
wo 2 2 Koningen 6:1-7 
do 3 2 Koningen 6:8-23
vr 4 2 Koningen 6:24–7:2 
za 5 2 Koningen 7:3-20

zo 6 2 Koningen 8:1-6
ma 7 2 Koningen 8:7-15
di 8 2 Koningen 8:16-29
wo 9 2 Koningen 9:1-13

GEKEND EN GELIEFD
U, die mij kent en liefhebt, al voor U hemel en aarde schiep

Het geloof in U, vertrek en aankomst en alles wat  
daartussen ligt, doet mij reeds rijkelijk en verkwikkend 
ademen in de nu nog onzichtbare waarheid, die mij 
straks volop in het licht omhelst
 
Dank U voor het geschenk van mijn redding, voor die  
momenten van intense vreugde, ingebed in het besef van 
Uw, mij nooit verlatende liefde

Waar mijn sterven vandaag of morgen, terugkeer is naar 
die eerste liefde, thuiskomen in die ene ultieme realiteit 

U, die veel echter bent dan de zichtbare en tastbare  
wereld van het hier en nu

Help mij in navolging van U, steeds het juiste deel te  
kiezen en te behouden, het afvlakkende relativeren  
voorbij

Met een geduldig gemoed, geënt op en gevoed door  
vertrouwen en dankbaarheid in U

Bewandel en vul steeds mijn leven tot de rand met Uzelf
In eigen kracht herpakken in situaties van ontmoediging 
lukt vaak niet. De wereld rondom op dat vlak, niets 
blijvends te bieden

In dagen en nachten van pijn, verdriet en bovenal  
eenzaamheid, bent u erbij en erin

Help mij juist dan mijn schurende niet begrijpen te 
isoleren, en de overtuiging van Uw waarheid te 
behouden

Ik kan dwalen in onbewuste en halfbewuste gedachten, 
verdwalen in vluchtige dagdromende gevoelens

Toch doet de dankbaarheid in mijn hart de moeiten van 
de dag verbleken en met schoonheid bekleden

U bent mijn enige Middelaar en Vader tegelijk, en het  
heeft U veel gekost

U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. Tot wie of  
wat anders zou ik gaan buiten U

Hoopvol en betekenisvol gestemd, stap ik in die onver-
brekelijke verbinding met U.

Paul Diender
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Draagt u de lokale kerk een 
warm hart toe?

Vraag naar de
mogelijkheden om hier

te adverteren via

kerkblad@maranathakerk.net

Uw advertentie hier?

Vraag naar de
mogelijkheden via

kerkblad@maranathakerk.net

20



Draagt u de lokale kerk een 
warm hart toe?

Vraag naar de
mogelijkheden om hier

te adverteren via

kerkblad@maranathakerk.net

Uw advertentie hier?

Vraag naar de
mogelijkheden via

kerkblad@maranathakerk.net

R
O

N
D

 D
E 

M
AR

AN
AT

H
AK

ER
K 

- J
AA

R
G

AN
G

 6
6 

- N
U

M
M

ER
 9

 - 
12

 O
KT

O
BE

R
 2

02
2

21



Draagt u de lokale kerk een warm hart toe?

Vraag naar de
mogelijkheden om hier

te adverteren via

kerkblad@maranathakerk.net

Wilt u uw kerk steunen?

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net

Er is nog ruimte!

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net
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warm hart toe?
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te adverteren via
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Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


